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Onderwerp
Startnotitie inkoop Wmo-Jeugdzorg 2020.
Gevraagd besluit
Instemmen met de startnotitie Inkoop Wmo-Jeugdzorg 2020.
Wat willen wij hiermee bereiken?
We willen de Gemeenteraad van Tynaarlo vragen in te stemmen met de startnotitie Inkoop WmoJeugdzorg 2020.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
Deze notitie bevat het kader op basis waarvan de inkoopstrategie de komende maanden bepaald
wordt. Omdat de Wmo en jeugdzorg politiek gevoelige onderwerpen zijn en er financieel een
opgave ligt wordt de raad gevraagd om in te stemmen met de kaders. Op basis van deze kaders
wordt de komende maanden de inkoopstrategie bepaald. De kaders worden de komende maanden
verder uitgewerkt en vertaald. Dit zal gebeuren door een projectgroep inkoop waaruit van
verschillende disciplines (inkoop, contractteam, kwaliteit, beleid (Wmo, jeugd en beschermd
wonen), toegang, financiën en informatiemanagement) input zal worden geleverd. Ook wordt door
middel van marktconsultatie informatie opgehaald bij diverse stakeholders (cliëntenraden,
ervaringsdeskundigen, zorgaanbieders, huisartsen, inwoners en onderwijs). Voor de zomer
resulteert dit in verschillende inkoopdocumenten op basis waarvan aanbieders zich kunnen
inschrijven.
Voor de gemeente Tynaarlo geldt specifiek dat zij met het nieuwe inkoopproces willen sturen op
goede kwalitatieve zorg binnen de financiële kaders. In 2018 ging het om de volgende uitgaven:

Jeugd
Wmo
Totaal

Uitgaven 2018
€ 7.204.000
€ 3.895.000
€ 11.099.000

Wat ging er aan vooraf
In het najaar van 2018 hebben de vijf NMD gemeenten (Aa en Hunze, Assen, Midden Drenthe,
Noordenveld en Tynaarlo) besloten de huidige contracten voor Wmo, Jeugdzorg en Beschermd
Wonen niet te gaan verlengen voor 2020 en een nieuw inkoopproces te starten. Deze keuze is
gemaakt op basis van een aantal overwegingen waaronder de financiële tekorten in het Sociaal
Domein, evaluatie resultaatgericht werken, de voortgang van de transformatie en de Algemeen
Maatregel van Bestuur Reële Kostprijs Wmo.
Ter voorbereiding van het inkoopproces is in samenwerking met bovengenoemde gemeenten een
startnotitie opgesteld. In deze notitie zijn kaders opgenomen die de basis vormen voor het
inkoopproces en wordt een toelichting gegeven op het inkoopproces.
Hoe informeren we de inwoners?
Na instemming van het college wordt de startnotitie aangeboden voor inspraak aan het platform
burgerparticipatie.
Cliënten zullen bij het inkoopproces worden betrokken op specifieke onderdelen. Welke onderdelen
dit precies zullen zijn wordt in de komende tijd duidelijk, gedacht wordt aan een heldere en
begrijpelijke omschrijving van de resultaten die aansluit bij de inwoner en de doorontwikkeling van
het inwonersperspectief in de geleverde zorg en ondersteuning.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Het inkoopproces kent de volgende 4 fasen:
1. Inventariseren: Het bepalen van de behoefte van de gemeenten en het inventariseren van
het aanbod in de zorg (januari 2019 - maart 2019)
2. Specificeren: Het opstellen van het programma van eisen , de voorwaarden waaraan
voldaan moet worden, de instrumenten om ontwikkelingen te stimuleren en het
conceptovereenkomst (maart 2019 - juli 2019)
3. Selecteren: Het aanvragen en ontvangen van aanbiedingen, het beoordelen van de
aanbiedingen en het selecteren van de zorgaanbieders en de resultaten (juli 2019 september 2019)
4. Contracteren: Het afsluiten van de overeenkomst (september- oktober 2019)
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Dit voorstel heeft op dit moment geen directe financiële consequenties. Met het vaststellen van de
kaders ten behoeve van het inkoopproces Wmo-jeugdzorg 2020 wil de gemeente Tynaarlo goede
kwalitatieve zorg voor haar inwoners beschikbaar stellen binnen de financiële kaders.
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